CDA Partijcongres 2013

Vergaderstukken
Aanvullende vergaderstukken
en resoluties

CDA Partijcongres 2 november 2013

Inhoudsopgave vergaderstukken Partijcongres

pag.

Belangrijke Informatie

5

Voorlopige Agenda

10

Bijgevoegde stukken:
I. en V.

Deelsessies en parallelprogramma’s

12

II.

Politiek ochtendprogramma

14

Tekst vers 1 en 6 van het Wilhelmus

VI.

Politiek middagprogramma

1.

Behandeling resoluties
1.
Voorstel behandelwijze resoluties
2.
Volgorde behandeling resoluties
3.
Resoluties

De begroting 2014, evenals de eerder uitgegeven vergaderstukken, kunt u separaat
downloaden (www.cda.nl/partijcongres)

De bovenstaande nummering heeft betrekking op de agenda van het partijcongres.

Aanvullende vergaderstukken en resoluties 2/1113 3

15
16
17

Aanvullende vergaderstukken en resoluties 2/1113 4

Aan de deelnemers aan het Partijcongres

Betreft: Aanvullende vergaderstukken en
resoluties partijcongres 2 november 2013

Den Haag, 28 oktober 2013

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij treft u de aanvullende vergaderstukken en resoluties aan voor het partijcongres van
zaterdag 2 november 2013.

I.

Organisatorische Informatie

Locatie
WTC-Expo
Heliconweg 52
Leeuwarden
De deuren zijn geopend vanaf 09.15 uur.
Routebeschrijving en bereikbaarheid
Graag verwijzen we u naar de site van het WTC voor een routebeschrijving
http://www.wtcexpo.nl/bezoekers/route/
Parkeren
U kunt gratis parkeren op de parkeerterreinen C en A, deze liggen het dichtst bij de ingang
die wij gebruiken.
Ingang
Voor het partijcongres maken we gebruik van Entree West, via het Fryslânplein.
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Route bij binnenkomst partijcongres
Via de mail ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding in de week van 28 oktober. Deze
bevestiging moet u uitgeprint meenemen en inleveren bij één van de balies in de
ontvangsthal. Daar ontvangt u vervolgens uw stemboekje, uw toegangskaart en uw
lunchkaart indien we uw bijdrage van €11,50 tijdig ontvangen hebben.
Verkiezing lijsttrekker Europese Verkiezingen
Op 23 september jl. heeft het Partijbestuur bekend gemaakt dat Wim van de Camp en Esther
de Lange kandidaat zijn voor het CDA-lijsttrekkerschap voor het Europees Parlement.
In de periode tussen 5 oktober en 2 november zijn zij tijdens diverse debatten de strijd met
elkaar aangegaan. Op www.cda.nl/verkiezinglijsttrekker kunt u alles lezen over het stemrecht
en hoe en wanneer u kunt stemmen.
Het slotdebat zal plaatsvinden tijdens het politieke ochtendprogramma van het partijcongres.
U kunt aansluitend tot 14.00 uur nog stemmen, maar dat kan alleen als u nog niet eerder
gestemd heeft in deze verkiezing en als u uw stemcode meeneemt. Tevens moet u uw eigen
telefoon of tablet meenemen om te kunnen stemmen.
Infomarkt GRV14
Tijdens de lunchpauze vindt er op het cateringplein in de Frankenhal een informatiemarkt
plaats met stands van het CDAV, CDAS, CDJA, de EVP, De Basisgroep Sociale Zekerheid,
het Duurzaamheidsberaad, de BSV, het WI en het SI. Daarnaast zal er een grote
campagnestand zijn met alle informatie over de komende Gemeenteraadsverkiezingen,
waaronder:
informatie over de onlangs gelanceerde webapp;
een overzicht van de service die het partijbureau de afdelingen levert.
informatie over het drukwerksysteem waarmee u in een handomdraai uw
campagnedrukwerk kunt maken;
ter inzage alle artikelen die momenteel leverbaar zijn in de webwinkel;
om te passen alle soorten en maten kleding die het CDA momenteel heeft.
U kunt geen materiaal kopen tijdens het partijcongres, materiaal bestellen kan via
www.webwinkel.cda.nl;
diverse uitgaven speciaal gericht op de komende campagne.
Café van de Vernieuwing
Bent u geïnteresseerd in de #partijvernieuwing?
Wilt u weten wat er concreet gebeurt in het CDA?
Bent u zelf bezig met organisatievernieuwing en wilt u mensen ontmoeten die ook actief zijn?
Kom dan tijdens het congres naar:
Het Café van de Vernieuwing in de CDA-tent in de Frankenhal tussen 12.50-14.00 uur.
In het café zullen aan verschillende tafels gesprekken gevoerd worden over allerlei
specifieke thema’s. We laten de vorm vrij, iedereen kan een onderwerp inbrengen.
U ontmoet diverse CDA-ers die zich actief inzetten voor de vernieuwing van onze christendemocratische partij.
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Lunch
Voor wat betreft de lunch: u ontvangt alleen een lunchkaart als we uw bijdrage tijdig
ontvangen hebben.
Hebben we deze niet ontvangen, maar heeft u al wel betaald, probeer dan een uitdraai van
uw betaling mee te nemen. Deze kunt u laten zien bij de kassa waar de lunchbonnen
uitgegeven worden.
Hebt u geen lunch besteld, dan kunt u om 12.45 uur even langs de kassa lopen om te kijken
of er nog lunchbonnen over zijn.
De lunch zal plaatsvinden op het cateringplein in de Frankenhal.
De samenstelling van de lunch is enigszins gewijzigd ten opzichte van wat eerder op de site
stond. De lunch bestaat nu uit een lunchbuffet met een Frysk tintje:
Luxe meergranenbol met Fryske boerenkaas, witte sesambol met Fryske Boerenachterham
Jouster pofke met roomboter, wrap mozarella/pesto en een pakje jus d’orange
Naast bovenstaande lunch is er ook een vegetarische variant beschikbaar.
Catering
De catering is voor eigen rekening.
U kunt contant betalen of pinnen.
Naborrel
De naborrel vindt plaats tussen 16.15-18.00 uur in de foyer.
Fotoshoot lokale lijsttrekker
Tijdens de naborrel worden de lokale lijsttrekkers in de gelegenheid gesteld om met Sybrand
Buma, Mona Keijzer of de lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen op de foto te gaan.
Deze foto kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen.
Dit kan tussen 17.15-17.35 op de fotoset bij het cateringplein
Alle lokale campagneleiders en reeds bekende lijsttrekkers hebben hier een mail over
gekregen.

II.

Inhoudelijke Informatie

Aanvullende vergaderstukken en resoluties
Bijgevoegd treft u de aanvullende vergaderstukken en resoluties aan, met daarin
opgenomen de concept-agenda. Indien er wijzigingen zijn ontvangt u de definitieve agenda
bij binnenkomst op het congres. Deze stukken krijgt u bij binnenkomst uitgereikt.
Overige stukken
De begrotingen 2014, evenals de eerder uitgegeven vergaderstukken, kunt u separaat
downloaden (www.cda.nl/partijcongres)
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Stemmen
Tijdens het partijcongres wordt er gestemd met stemboekjes. Bent u stemgerechtigd dan
kunt u bij binnenkomst op het partijcongres bij de ontvangstbalie tegen inlevering van uw
bevestigingsbrief uw stemboekje afhalen. U hebt stemrecht als u aan de onderstaande
criteria voldoet:
1.
U moet op 2 november 2013 langer dan 8 weken lid zijn van het CDA (voor 14
september
2013).
2.
U moet voor 12 oktober 2013 (een deel van) uw contributie voor het jaar 2013 betaald
hebben en de jaren daarvoor indien u toen betalingsplichtig was.
Leden die na 1 september 2012 lid geworden zijn, betalen alleen contributie voor
2013.
De voorzitter zal u bij een stemming vragen uw stemboekje omhoog te steken. Indien er
geen duidelijke meerderheid is, zal de voorzitter u vragen een stembiljet uit het boekje in te
leveren bij de medewerkers. De voorzitter bepaalt welke kleur stembiljet gebruikt wordt. De
stembiljetten worden vervolgens geteld en de voorzitter zal daarop de uitslag bekend maken.
Behandeling resoluties
Resoluties konden worden ingediend tot donderdag 17 oktober 2013.
Op het partijcongres van 1 juni 2013 is een voorstel gedaan voor een nieuwe behandeling
van de resoluties. Het doel van deze nieuwe werkwijze was om meer structuur in de
discussie aan te brengen, waardoor meer aandacht uitgaat naar de argumentatie van vooren tegenstanders. Dit komt de kwaliteit van de discussie en een zorgvuldige behandeling van
de resoluties ten goede.
In het voorstel werden de resoluties in de ochtend voorbesproken tijdens een of meer
deelsessies. In deze deelsessies kon ieder lid het woord voeren over elke resolutie. Uit de
evaluatie die we gehouden hebben is gebleken dat deze voorbespreking goed werkte en zal
worden gehandhaafd.
De voorgestelde plenaire behandeling in het middagdeel van het congres, waarbij twee vooren twee tegenstanders het woord mochten voeren, voldeed niet aan de verwachting. Dit
heeft geleid tot een gewijzigd voorstel: na de bespreking in de deelsessies worden de
resoluties, waarover nog discussie bestaat (bijv. vanwege een preadvies 'niet overnemen'),
in het plenaire middagdeel conform de oude werkwijze besproken.
Dit gewijzigde voorstel betekent dat bij de plenaire behandeling van de resoluties in het
middagdeel eerst gestemd wordt over alle resoluties waarover geen discussie meer bestaat
om daarmee meer tijd te besteden aan de resoluties die wel discussies behoeven. Daarbij
kunnen conform de oude werkwijze alle leden zich melden voor een bijdrage van een halve
minuut. Hiervoor zal een sprekersklok meelopen.
Spreektijd aanvragen
Er hoeft voor het hele programma geen spreektijd aangevraagd te worden. Tijdens het
huishoudelijk deel en de behandeling van de resoluties kunt u achter één van de
zaalmicrofoons het woord voeren. De voorzitter bepaalt wie het woord krijgt.
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Deelsessies
Het partijcongres begint om 10.00 uur met deelsessies en om 14.00 uur met
parallelprogramma’s. Zie pag. 12-13 voor de onderwerpen en de locaties.
U hebt geen aparte toegangskaart nodig om één van de sessies bij te wonen, zolang er
plaats is in de zaal kunt u naar binnen. Let op vol = vol.
Conceptverkiezingsprogram voor verkiezingen Europees Parlement
Op 17 oktober heeft de voorzitter van de programcommissie, oude staatsecretaris Ben
Knapen, het conceptverkiezingsprograms aan partijvoorzitter Ruth Peetoom en
fractievoorzitter Sybrand Buma aangeboden.
Tijdens het Partijcongres zal hij hierover kort het woord voeren.
Het conceptprogram is te downloaden via www.cda.nl/europeseverkiezingen
Jan Peter Balkenende-Award
Op het partijcongres van april 2011 heeft de partij de Jan-Peter Balkenende Award ingesteld.
Deze Award wordt jaarlijks uitgereikt aan jongeren die in staat zijn het christendemocratisch
gedachtegoed te verbinden met de uitdagingen van deze en toekomende tijd. De jury
bestaat uit Jan Peter Balkenende, de directeur van het Wetenschappeljik Instituut, de heer
Raymond Gradus, de voorzitter van het CDJA, Julius Terpstra en de voorzitter van de partij.

Indien u nog vragen heeft over het partijcongres, dan kunt u contact opnemen met de CDAledendesk, 070-34 24 820 of via de mail: leden@cda.nl.
Met hartelijke groet,

Ruth Peetoom
Partijvoorzitter
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Voorlopige agenda Partijcongres 2 november 2013
Versie 29 oktober 2013
I.
1.
2.
3.
4.

10.00-11.25 uur: Deelsessies
Resoluties
Campagne
Klaas Jansma over “Politiek = Skûtsjesilen”
Leeuwarden, Culturele hoofdstad 2018

II.
11.40-12.45 uur: Plenair ochtendprogramma
Welkom door de voorzitter van het CDA Friesland, Bert Kuiper.

Friezenhal
Frankenhal, zaal 1
Frankenhal, zaal 2
Frankenhal, zaal 4

Friezenhal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening met Wilhelmus
In memoriam
Meditatief Moment, Jacco de Boer
Toespraak partijvoorzitter Ruth Peetoom
Verkiezing secretaris partij
Slotstatement Europese lijsttrekkers
Conceptverkiezingsprogram EP
Toespraak fractievoorzitter Sybrand Buma

III.

12.50-14.00 uur: Lunch

Frankenhal

IV.
1.
2.
3.

14.00-15.00 uur: Huishoudelijk deel
Opening
Ingekomen stukken
Vaststellen verslag congres 1 juni 2013 en stand van
zaken eerder aangenomen resoluties.
Vaststellen Begroting 2014
Inclusief het voorstel tot contributieverhoging en
de aanpassing van de afdrachtpercentages aan de afdelingen.
Mandaatverzoek jaarrekeningen 2013 en jaarverslagen 2013
Benoeming voorzitter CDAV
Herbenoeming voorzitter EFS
Organisatievoorstellen (#partijvernieuwing)

Friezenhal

4.

5.
6.
7.
8.
V.
1.
2.
3.
4.

14.00-14.50 uur: Parallelprogramma in deelzalen
Programma BSV/HRM: over loopbaan heroriëntatie voor de
vertrekkende wethouder. De APPA regeling toegelicht
Zorg
Duurzame Ontwikkeling
Democratie.nu
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Frankenhal, zaal 1
Frankenhal, zaal 2
Frankenhal, zaal 3
Frankenhal, zaal 4

VI.
1.
2.
3
4.
5.
VII.

15.00 uur-16.50 uur: Plenair middagprogramma
Behandeling resoluties
Uitreiking JPB-award
Verkiezing lijsttrekker Europese Verkiezingen:
Uitslag
Grande Finale met de lijsttrekkers voor de herindelingsverkiezingen
Afsluiting

Friezenhal

16.50-18.00 uur: Naborrel
Met:
TV-kok Reitse Spanninga
Uitreiking certificaat Campagne Academie
Fotoshoot lokale lijsttrekkers (17.15-17.35 uur)

Frankenhal
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I en V.

Informatie deelsessies en parallelprogramma’s

Informatie deelsessies (10.00 – 11.25 uur)
1.
Deelsessie Resoluties (Friezenhal, plenaire zaal)
Discussie over de ingediende resoluties; stemming vindt plaats in de middag.
2.
Deelsessie Campagne (Frankenhal, zaal 1)
Alle CDA afdelingen maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Een drukke, maar leuke tijd! In deze workshop hoort u alles over strategie en de
ondersteuning vanuit het partijbureau en presenteren wij u de nieuwe webapp Dirk!,
waarmee u nog gerichter de potentiële CDA kiezers in uw eigen gemeente kunt opzoeken.
3.
Politiek = Skûtsjesilen (Frankenhal, zaal 2)
Klaas Jansma zal een interactieve workshop houden over het onderwerp: politiek =
Skûtsjesilen
4.
Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018 (Frankenhal, zaal 4)
Dit Friese programma besteedt aandacht aan “Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018”

Informatie parallelprogramma’s (14.00-14.50 uur)
1.
Loopbaan heroriëntatie voor de vertrekkende wethouder (Frankenhal, zaal 1)
De CDA Bestuurdersvereniging en de afdeling HRM organiseren gezamenlijk een
parallelprogramma tijdens het partijcongres met als thema: Loopbaan heroriëntatie voor de
vertrekkende wethouder.
Het programma is bestemd voor die wethouder die zich wenst te oriënteren op de loopbaan
na de raadsverkiezingen van 19 maart 2014.
Twee vertegenwoordigers van reïntegratie- en mobiliteitsbureaus gaan in op de APPAregelgeving, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de kansen voor voormalige politieke
bestuurders.
2.
Visiegroep Zorg (Frankenhal, zaal 2)
Afgelopen voorjaar is de visiegroep Zorg onder voorzitterschap van Karsten Klein
(wethouder Den Haag) van start gegaan. De opdracht van de visiegroep is om een
middellange termijn visie van het CDA op het thema Zorg te ontwikkelen. De input dient te
leiden tot concrete politieke stellingname en besluitvorming in het partijcongres.
Na een aantal bijeenkomsten vinden wij het tijd om een aantal ideeën met u, de leden, te
delen. Eelco Koolhaas (ministerie van Verhalen) zal op een creatieve en inspirerende
wijze het gesprek leiden over de volgende twee onderwerpen: solidariteit in de zorg en de
toekomst van de ouderenzorg.
U bent van harte uitgenodigd met ons mee te denken over de toekomstvisie Zorg van het
CDA. Een thema dat in meerdere opzichten ‘het’ onderwerp van de toekomst is.
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3.
CDA-visie op duurzame ontwikkeling in Nederland (Frankenhal, zaal 3)
In dit programma wordt kort ingegaan op de werkzaamheden van de visiegroep duurzame
ontwikkeling. Hierna wordt er in de sessie aan de hand van stellingen gedebatteerd over de
duurzame ontwikkeling van Nederland en hoe het CDA zich hierop kan profileren. De
stellingen zullen onder andere ingaan op de verschillende aspecten (maatschappij, milieu,
economie) van duurzame ontwikkeling. De aanwezigen krijgen de gelegenheid hun
standpunten uit te wisselen en te onderbouwen. De ingebrachte standpunten en argumenten
worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de CDA-visie op duurzame ontwikkeling.
De visiegroep duurzame ontwikkeling organiseert de deelsessie samen met het CDADuurzaamheidsberaad.
4.
Democratie.nu (Frankenhal, zaal 4)
Democratie.nu – Het woord is aan u!
De samenleving is veranderd, maar de huidige (democratische) instituties en
overlegstructuren zijn niet in dezelfde pas mee ontwikkeld. De partij wil weten wat het voor
het CDA betekent om als politieke partij in de huidige democratie te functioneren. Daarnaast
wil de partij haar blik op de toekomst richten. De metagroep heeft een aanvullende opdracht
gekregen om een toekomstvisie op de inrichting van de democratie in Nederland, het
functioneren van een politieke partij daarbinnen en meer specifiek het CDA in de breedste
zin van het woord te ontwikkelen..
Op zaterdag 2 november wil de metagroep graag met u in gesprek over de huidige en
toekomstige democratische inrichting van Nederland. Wat zijn volgens u belangrijke
aspecten? Welke kansen voor het CDA signaleert u? Kom naar de deelsessie democratie.nu
en laat uw stem horen!
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II.

Plenair ochtendprogramma

II.1

Wilhelmus van Nassouwe, vers 1 en 6

1.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed.
Den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd.
De koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
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6.

Mijn schild ende betrouwe
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen
verlaat mij nimmer meer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar te aller stond
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

VI.1 Politiek middagdeel, Resoluties
1.1

Werkwijze behandeling resoluties

Algemeen
Tot 17 oktober 10.00 uur heeft voor 25 individuele leden, voor gemeentelijke en provinciale
afdelingen en voor CDJA en CDAV de mogelijkheid open gestaan resoluties in te dienen.	
  
Hiervan is in totaal 11 keer gebruik gemaakt. De resoluties zijn door het Dagelijks Bestuur
van een preadvies voorzien. De discussie over de resoluties zal in één deelsessie
plaatsvinden tussen 10.00-11.25 uur. De besluitvorming over alle resoluties vindt plaats
vanaf 15.00 uur tijdens het plenair politiek middagprogramma.
Een overzicht van de volgorde waarin de resoluties behandeld zullen worden treft u op de
volgende pagina aan.
Werkwijze behandeling resoluties in de deelsessie
Bij de resoluties zal eerst de indiener in de gelegenheid worden gesteld het woord te voeren,
gevolgd door de zaal. Daarna zullen de partijvoorzitter of de fractievoorzitter het preadvies
nader toelichten. Eventueel krijgen vervolgens de indiener en de partijvoorzitter of de
fractievoorzitter nogmaals kort het woord.
Werkwijze behandeling resoluties plenair
Gezien het aantal ingediende resoluties zal tijdens de plenaire behandeling in de middag de
spreektijd van de deelnemers aan de discussie beperkt zijn. Om ervoor te zorgen dat het
zowel voor de sprekers als voor de zaal duidelijk is hoeveel spreektijd er nog rest, zal
gebruik gemaakt worden van een voor iedereen zichtbare spreektijdklok.
Na de bespreking in de deelsessies worden de resoluties, waarover nog discussie bestaat
(bijv. vanwege een preadvies 'niet overnemen'), in het plenaire middagdeel conform de oude
werkwijze besproken.
Dit gewijzigde voorstel betekent dat bij de plenaire behandeling van de resoluties in het
middagdeel eerst gestemd wordt over alle resoluties waarover geen discussie meer bestaat,
om daarmee meer tijd te besteden aan de resoluties die wel discussies behoeven. Daarbij
kunnen conform de oude werkwijze alle leden zich melden voor een bijdrage van een halve
minuut.
De voorzitter zal u bij een stemming vragen uw stemboekje omhoog te steken. Indien er
geen duidelijke meerderheid is, zal de voorzitter u vragen een stembiljet in te leveren bij de
medewerkers. De voorzitter bepaalt welke kleur stembiljet gebruikt gaat worden.
De stembiljetten worden vervolgens geteld en de voorzitter zal daarop de uitslag bekend
maken.
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VI.1 Politiek middagdeel, Resoluties
1.2

Volgorde behandeling resoluties

Indiener
1.
CDAV

Resolutie
Mantelzorg en respijtzorg

Preadvies
Overnemen

2.

CDJA

Zorg aan illegalen

Overnemen

3.

CDJA

Obesitas bij kinderen

Overnemen

4.

DZB

Laag BTW-tarief duurzaam inzetten

Niet overnemen

5.

Overijssel

Energie(k) en banen

Overnemen

6.

CDJA

Megastallen

Niet overnemen

7.

CDJA

Toptalent voor de klas

Overnemen

8.

CDJA

Hervorming van de Polder

Niet overnemen

9

Deurne c.s.

Slag naar Vernieuwing:
Partij van de Samenleving

Niet Overnemen

10.

Doetinchem

Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid

Niet Overnemen

11.

Dorrepaal c.s.

Opkomen voor het recht van
Godsdienstvrijheid

Overnemen
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VI.1 Politiek middagdeel, Resoluties
1.3

Resoluties

Resolutie 1: Mantelzorg en respijtzorg
Indiener: CDAV
Het CDA Partijcongres op 2 november 2013 bijeen te Leeuwarden
A.
-

-

B.
-

C.
-

Constateert dat:
Het kabinet inzet op een grondige herziening van de langdurige zorg.
De Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) de AWBZ1 zal vervangen.
Aan deze herziening een omvangrijke taakstelling is gekoppeld.
Hiervoor onder meer ingezet wordt op een volgtijdelijkheid waarbij zelf doen voorop
staat, vervolgens het informele netwerk dient te worden aangesproken en tot slot een
beroep op formele zorg kan worden gedaan.
In de nieuwe Wmo2 is geregeld dat cliënten met een LIZ indicatie geen gebruik
kunnen maken van de Wmo en omgekeerd.
Een belangrijk deel van de Wmo mantelzorg ondersteuning is.
Als de aansluiting tussen LIZ en Wmo niet goed geregeld is, mensen tussen wal en
schip kunnen vallen en mantelzorgers niet ontlast kunnen worden.
Overweegt dat:
De herziening van de langdurige zorg zal leiden tot een toenemende druk op
mantelzorgers.
Van de ruim 3 miljoen mantelzorgers er nu al meer dan 450.000
overbelast raken.
Mantelzorgers ontlast kunnen worden door het verlenen respijtzorg,
waarbij de zorg voor hun naaste tijdelijk over wordt gedragen aan
anderen; vrijwilligers of professionals.
Spreekt uit dat
De Tweede Kamerfractie van het CDA bij de behandeling van de herziening
langdurige zorg en de nieuwe wetsvoorstellen Wmo en LIZ aandacht vraagt voor
minimaal het behoud van de huidige concrete mogelijkheden voor respijtzorg voor
mantelzorgers.

En gaat over tot de orde van de dag.

1
2

Algemene wet bijzondere ziektekosten
Wet maatschappelijke ondersteuning
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Preadvies DB:
Overnemen
De samenspraak tussen formele zorg en informele zorg (hier; mantelzorg) is van groot
belang. Voor mantelzorgers is het van essentieel belang – indien noodzakelijkondersteuning te kunnen krijgen.
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Resolutie 2: Zorg aan illegalen
Indiener: CDJA
Het CDA Partijcongres op 02-11-2013 bijeen te Leeuwarden:
A.
Constateert dat:
- De discussie rondom strafbaarstelling van illegaliteit en hulp aan illegalen de vraag
opwerpt hoe dit zich verhoud tot verlening van medische hulp;
- Ieder mens recht heeft op passende gezondheidszorg3;
- Het CVZ (College voor zorgverzekeringen) urgente zorg aan mensen zonder
zorgverzekering (deels) vergoed4;
- Nederland internationaal bekend staat als een land dat zorg voor illegalen slecht
organiseert, zeker in vergelijking met andere Westerse landen. Dit is o.a. vastgelegd in
een rapportage van dokters van de wereld5.
B.
Overweegt dat:
- Zorgverleners eenieder die hulp vraagt en naar hun inschatting urgente hulp behoeft in
Nederland volgens de Nederlandse standaard moeten kunnen behandelen, zonder het
risico te lopen op strafrechtelijke vervolging;
- Het onthouden van eerste levensbehoeften, waaronder medische zorg, geen middel mag
zijn om het immigratieprobleem en de problemen rondom illegaal verblijf aan te pakken.
-

-

C. Spreekt uit dat
Iedereen in Nederland recht heeft op urgente medische zorg volgens de
beroepsstandaarden zoals die in Nederland zijn vastgelegd, ook mensen die illegaal in
Nederland verblijven;
Bij eventuele strafbaarstelling van illegaliteit en hulp aan illegalen er een uitzondering
dient te worden gemaakt voor de verlening van medische hulp;
Bij het onder spreekt uit dat 1 genoemde ook het medisch beroepsgeheim nadrukkelijk
moet worden gewaarborgd.

En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies DB:
Overnemen

3

Art. 25 verklaring van de rechten van de mens
http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

4

Het CVZ fungeert als een garantiefonds. Hieruit wordt 80% van de materiaalkosten vergoed.
http://www.cvz.nl/financiering/zorg+aan+onverzekerbare+vreemdelingen

5

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/113390/slechte-toegang-zorgillegalen-in-nederland.htm
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Resolutie 3: Obesitas bij kinderen
Indiener: CDJA
Het CDA Partijcongres op 02-11-2013 bijeen te Leeuwarden:

A.

Constateert dat:

-

Het percentage kinderen met overgewicht in Nederland flink stijgt. In 2010/2012 was
er bij 15% van de kinderen tussen de 4 en 25 jaar sprake van overgewicht. Dit
percentage stijgt naar Amerikaanse waarden6;
Overgewicht op jonge leeftijd een predisponerende factor is voor overgewicht op
latere leeftijd met de daarbij horende risico’s op gezondheidsklachten als hart- en
vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten;
Kinderen minder bewegen en meer ongezond voedsel eten dan vroeger7;
Alle kinderen in Nederland een school bezoeken en dit de plek is waar zowel ouders
als kinderen vaak contact hebben met professionals.

-

-

B.

Overweegt dat:

-

Ouders de eerstverantwoordelijke zijn voor de gezondheid van hun kind, dus ook
voor een gezond gewicht;
Het stijgende percentage overgewicht en obesitas een groeiend
gezondheidsprobleem vormt. In de toekomst zullen zorgkosten rondom dit probleem
flink stijgen. Met de al stijgende zorgkosten dient deze stijging in zorgvraag
voorkomen te worden door het overgewicht als bron aan te pakken;
Kinderen aan te zetten zijn tot ander gedrag wanneer dit gedrag aantrekkelijker wordt
gemaakt dan het oude gedrag;
Er ook via scholen aandacht besteed kan worden aan dit maatschappelijke probleem;
Initiatieven uit het maatschappelijk middenveld zeer waardevol zijn en de basis
dienen te vormen voor de oplossing van het probleem.

-

-

C.
-

-

Spreekt uit dat
De overheid initiatieven (sportgelegenheden, moestuintjes in de wijk, etc.) die
overgewicht en obesitas bij kinderen tegengaan stimuleert en de randvoorwaarden
schept om deze initiatieven mogelijk te maken;
Scholen waar mogelijk gezond gedrag bij hun scholieren stimuleren door middel van
voorlichtingsbijeenkomsten, smaaklessen of activiteiten van een andere aard;
Er een appel gedaan dient te worden op gemeenten om initiatieven die functioneren
tegen het probleem van overgewicht (bijvoorbeeld: zwembaden, sportscholen,
gezonde voedingsinitiatieven) te behouden en te ondersteunen;

6

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/overgewicht/tr
end/

7

http://www.overgewicht.org/LinkClick.aspx?fileticket=KIXWxs80qNo%3D&tabid=69&mid=646
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-

Het van belang is het probleem maatschappelijk breed uit te dragen en samen tot
oplossingen te komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies DB:
Overnemen
De CDA fractie heeft het initiatief genomen tot een nationaal programma Preventie. Het
huidige kabinet voert dit momenteel uit.
De resolutie sluit aan bij dit nationale programma Preventie. Van belang is om dit
maatschappelijk breed uit te dragen en samen tot oplossingen te komen.
De resolutie sluit tevens aan bij de paragraaf in het verkiezingsprogramma: ‘Preventie is een
zaak van iedereen en vergt een mentaliteitsverandering. Mensen zelf, werkgevers en
producenten, zorgverzekeraars, zorgverleners, onderwijs hebben allemaal een rol. Wij willen
samenwerking bevorderen en komen tot een nationale agenda voor een gezonder
Nederland.’
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Resolutie 4: ”Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en
banen”
Pak door met energiebesparing in de bouw
Indiener: CDA Duurzaamheidsberaad
G.J. Hartholt, J. van Alphen, J. Grovenstein, H.J. Wijnants, E.J. Stokking, E. Endeveld, A.C.
Olde, J.H. Koekkoek, N.H. Malsch, J.M. Slingerland, H. van der Honing, C.J.M. van der
Stappen, A.M.T.G. van der Bijl, H.N.P. Haarsma, H.J. de Koning-Hoogland, A. te Lindert,
A.K. van Aarsen, R.M. Vos, W.P. Adriaanse, J. Wiskerke, A. Kroon, J.C. Molendijk, J.F.M.
Sweegers, H. Hoogerwerf, J. Denissen, W.J. Hoobroeckx, E.A.J. Bouwhuis, W.P.F. Rutten,
M. Hakkesteegt, T.J. Senden
Het CDA Partijcongres op 2 november 2013 bijeen te Leeuwarden,
A. Constateert dat:
1.
energiebesparing de goedkoopste vorm van verduurzaming en klimaatbeleid is;
2.
het belang van energiebesparing wordt onderstreept in het SER Energieakkoord;
3.
de bouwsector nog steeds in een diepe crisis zit en er veel mensen werkloos zijn
geworden;
4.
fiscale maatregelen een succesvol instrument zijn om verduurzaming te realiseren,
zoals b.v. bij de verkoop van auto's wordt bewezen;
B. Overweegt dat:
1.
handelen vanuit het CDA uitgangspunt rentmeesterschap onder meer inhoudt, dat
investeren in duurzame activiteiten, die op termijn milieuwinst en financieel voordeel
opleveren, moet worden bevorderd;
2.
verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op materiaalgebruik een
langetermijnperspectief voor verduurzaming en werkgelegenheid geeft;
3.
maatregelen te prefereren zijn, die zowel kleine als grootschalige projecten
faciliteren;
4.
eenvoudige financiële prikkels, zonder grote uitvoeringskosten, het meest efficiënt
zijn;
C. Spreekt uit dat:
1.
het CDA de tijdelijke BTW-verlaging op de arbeidscomponent voor woningonderhoud
en woningverbetering permanent wil maken;
-‐
het CDA wil zoeken naar meer gebieden waar gerichte toepassing van het 6% BTWtarief investeringen in duurzame producten en diensten (b.v. reparatie en recycling)
kan aanjagen met verduurzaming en banen als gevolg.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Preadvies DB:
Niet overnemen
De resolutie dient een sympathiek doel. Op Prinsjesdag heeft het CDA een alternatieve
begroting tegenover de kabinetsbegroting gesteld. In deze begroting heeft de partij het
verlaagde BTW tarief van 6% voor renovatie dat op 1 april 2014 zou aflopen verlengd tot
eind 2014. De reden hiervoor is om de bouw in deze tijden van crisis een extra stimulans te
geven.
Het BTW tarief in deze sector structureel verlagen past echter niet in de gedachte dat het 6%
BTW tarief met name is voor de eerste levensbehoeften.
Het verbreden van de grondslag voor 6% BTW voor reparatie en recycling voor duurzame
projecten is moeilijk definieerbaar en daarmee onuitvoerbaar.
Het CDA bepleit al wel langer, conform de gedachte van 6% BTW bij recycling, voor het
verlagen van het BTW tarief naar 6% voor kringloopwinkels. Op dit moment is dat echter nog
niet mogelijk in verband met regelgeving vanuit Europa. Deze discussie zullen wij blijven
voeren om dit tot stand te brengen.
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Resolutie 5: Energie(k) en banen
Indiener: CDA Overijssel
Het CDA Partijcongres op 2 november 2013 bijeen te Leeuwarden
A.
-

Constateert dat:
in september jl. het Nationaal Energieakkoord tot stand is gekomen;
in het Nationaal Energieakkoord het Overijssels model als voorbeeld wordt genoemd.

B.
Overweegt dat:
de combinatie van energiebesparing en nieuwe energie in dit model leidt tot:
het behouden en creëren van banen;
het verlichten van lasten voor burgers en ondernemers;
het minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
C.
Spreekt uit dat:
de CDA Tweede Kamerfractie bij het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013 en
daarna zich inzet voor:
het landsbreed implementeren van het Energieakkoord waarbij de Overijsselse
aanpak als voorbeeld kan dienen;
het steviger inzetten op meer innovaties en banen in het Nationaal Energieakkoord;
het meer betrekken van burgers en MKB-ondernemers bij het uitvoeren van het
Nationaal Energieakkoord, waaronder de decentrale energie-opwekking.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies DB:
Overnemen
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Resolutie 6: Megastallen
Indiener: CDJA
Het CDA Partijcongres op 02-11-2013 bijeen te Leeuwarden:
A.
-

B.
-

-

-

C.
-

-

-

Constateert dat:
Door toenemende concurrentie uit het buitenland het steeds lastiger wordt
voorboeren om hun bedrijf winstgevend te houden op kleine schaal, met als gevolg
dat veel relatief kleine boerenbedrijven geen toekomstperspectief hebben8;
Door toegenomen welvaart in andere delen van de wereld de vraag naar voedsel in
de komende jaren zal toenemen9;
Er inmiddels al 575 megastallen in Nederland zijn.
Overweegt dat:
Het afbouwen van het melkquotum en de hervormingen in het GLB volatiliteit in de
hand werkt, waardoor bestaande bedrijven voldoende schaalgrootte moeten hebben
om de kostprijs bij lage prijzen laag te kunnen houden;
Het in Europa toegestaan is megastallen te bouwen waardoor Nederlandse boeren
een verslechterde concurrentiepositie hebben;
Dierenwelzijn in megastallen op meer mogelijkheden gereguleerd en gewaarborgd
kan worden dan in de reguliere veehouderij10;
De gevaren voor de volksgezondheid niet aantoonbaar groter zijn bij megastallen11;
Het door het economische schaalvoordeel gemakkelijker is voor de ondernemer te
investeren in milieu met bijvoorbeeld luchtwassers, om zo de emissie van fijn stof,
ammoniak en stank te minimaliseren;
Er minder transport van dieren hoeft plaats te vinden, waardoor dierenziekten zich
minder snel verspreiden.
Spreekt uit dat
Het bouwen van megastallen mogelijk moet kunnen zijn in Nederland, maar dat de
lokale overheid limieten moet stellen aan de grootte van de stallen en aan het aantal
stallen in een gebied;
Dat het bouwen van megastallen alleen mogelijk moet zijn, daar waar het goed in het
landschap in te passen is en dat deze meer dan 1 á 2 kilometer uit elkaar moeten
staan, mede om het traditionele Nederlandse landschap te waarborgen;
Megastallen alleen gebouwd mogen worden wanneer dierenwelzijn gewaarborgd
wordt en de volksgezondheid niet in gevaar wordt gebracht.

En gaat over tot de orde van de dag.
8

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3A5F4F76-A555-45D4-A968-E3B6BC2C7FE1/0/index1322.pdf
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3310252/2012/09/03/Of-intensieve-landbouw-ofhonger.dhtml
10
http://edepot.wur.nl/41420
11
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/05/11/opvattingen-overmegastallen.html
9
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Preadvies DB:
Niet overnemen.
De gemeentes cq provincies zijn het bevoegd gezag als het gaat om de
vergunningverlening. Zij kunnen nu al een afgewogen beleid voeren op basis van de
gebiedskennis die zij hebben via RO en milieubeleid.
Daarnaast staat in het verkiezingsprogramma Iedereen 2012-2017:
‘Wij zetten ons in voor sterke gezins- en familiebedrijven. De grootschalige intensieve
veehouderij, die alleen op kostenconcurrentie is gericht, wordt beperkt.
Voor sterke gezins- en familie bedrijven is het belangrijk dat de productie binnen de EU
zoveel mogelijk aan dezelfde wettelijke voorwaarden behoeft te voldoen. Daarnaast
stimuleren we initiatieven om te komen tot nieuwe vormen van verdienmodellen voor
ondernemers in de primaire sector.
Om de concurrentiepositie van Nederlandse agrariërs te verbeteren pleiten we voor het
verminderen van de regeldruk, ook in Europees verband. ‘
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Resolutie 7: Toptalent voor de klas
Indiener: CDJA
Het CDA Partijcongres op 02-11-2013 bijeen te Leeuwarden:
A.
Constateert dat:
• de onderwijsraad op 23 januari 2013 het advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’
heeft uitgebracht, waarin zij stelt dat het kwantitatief en kwalitatief lerarentekort
toeneemt12;
• de onderwijsraad adviseert om een scholings- en registratieplicht in te voeren om zo de
kwaliteit van zittende leraren te verhogen;
• onder meer in het NOS-nieuws van 13 maart 2013 is gemeld dat minister Bussemaker
meer toptalent/ excellente academici in het Voortgezet Onderwijs wil, met name voor
vakken waar nu een tekort aan leraren is13;
• een HBO-lerarenopleiding vier jaar duurt en daarin naast vakkennis onder meer
pedagogische vaardigheden en didactische kwaliteiten centraal staan;
• het mogelijk is na een academische bachelor een educatieve minor te volgen van 30
ECTS om daarmee een lesbevoegdheid te behalen voor het vmbo en de onderbouw van
de havo en het vwo14.
B.
•
•
•

C.
•

•

•

Overweegt dat:
de afgelopen jaren relatief meer is ingezet op kwaliteitsverhoging van nieuwe leraren
en minder op kwaliteitsverhoging van zittende leraren;
het verkrijgen van een lesbevoegdheid na het volgen van een minor van 30 ECTS
degradatie van het vak in de hand werkt;
de kwaliteit van leraren niet enkel op basis van vakinhoud beoordeeld kan worden;
pedagogische vaardigheden en didactische kwaliteiten dienen zwaarwegend
meegewogen te worden bij het waarderen van leraren.
Spreekt uit dat
de gehele lerarenopleiding voor het Voortgezet Onderwijs een academische opleiding
dient te worden waarin de nadruk ligt op zowel vakkennis, pedagogische
vaardigheden als didactische kwaliteiten, hierbij zijn praktijk georiënteerde vakken
zoals verzorging en techniek uitgezonderd;
in het kader van specifieke lerarentekorten – regio- en vakgebonden – een verkorte
educatieve minor van 30 ECTS enkel ten tijde van het lerarentekort wordt toegestaan,
om zo de tekorten in de bovenbouw van de havo en het vwo op te vangen.
Een educatieve minor geeft geen lesbevoegdheid voor het lesgeven op het vmbo en
de onderbouw van de havo en het vwo.

12

Onderwijsraad, Kiezen voor kwalitatief sterkte leraren (Den Haag 2013).

13

http://nos.nl/artikel/484008-meer-toptalenten-voor-de-klas.html.
http://ilo.uva.nl/onderwijs/minor-educatie/minor-educatie.html

14
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•

Het scholingsaanbod inclusief registratieplicht voor zittende leraren overeenkomstig
deze eisen en gericht op de ontwikkeling van onderwijsteams wordt aangepast.

En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies DB:
Overnemen
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Resolutie 8: Hervorming van de Polder
Indiener:CDJA
Het CDA Partijcongres op 02-11-2013 bijeen te Leeuwarden:
A.
-

B.
-

-

Constateert dat:
Het Poldermodel in het verleden van grote waarde is geweest voor de ordening van
de Nederlandse sociaal-economische verhoudingen;
De christendemocratie pleitbezorger is van harmonieus overleg van werkgevers,
werknemers en overheden;
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (2013) bleek dat de politieke
besluitvorming ernstig vertraagd wordt door de opstelling van werkgevers en
werknemers.
Overweegt dat:
Het Poldermodel ons land veel goeds heeft gebracht, maar tegenwoordig vooral de
gevestigde belangen behartigt en beperkt representatief is voor werkend en
werkgevend Nederland;
Het huidige model met name de in het verleden verworven rechten in stand houdt en
weinig oog heeft voor de solidariteit tussen generaties;
Er weinig interesse is voor jongerenthema’s zoals jeugdwerkloosheid;
Het doel van het Poldermodel, namelijk politieke stabiliteit en draagvlak, nauwelijks
meer wordt bereikt;
Uit het huidige Sociaal akkoord blijkt dat de polder maar beperkt kan bijdragen aan de
uitdagingen van deze tijd.

C.
Spreekt uit dat
- Het CDA voorstander blijft van een optimaal functionerende polder, waar behartiging van
het algemeen belang, onderling overleg, het creëren van draagvlak in de samenleving
onder vallen;
- Het huidige Poldermodel hier niet meer aan bijdraagt, voornamelijk vanwege de
radicalisering die bij enkele vakbonden is waar te nemen;
- Het CDA de partners in de polder oproept om zichzelf te vernieuwen in de beste traditie
van de polder en meer te focussen op het algemeen belang;
- Het CDA vindt dat de polder slechts goed kan functioneren als over het politieke primaat
geen enkele twijfel heerst;
- Tot de vernieuwing van de polder is bereikt het CDA weinig vertrouwen in de polder
heeft.
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies DB:
Niet overnemen
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In de visie van het CDA gaan wij niet over de wijze waarop de polder zich organiseert. Het
CDA is voorstander van een goed functionerende polder. Kritiek op het functioneren (van
onderdelen) van de polder is altijd mogelijk, maar is geen aanleiding tot het uitspreken van
weinig vertrouwen. De polder is meer gebaat bij het uitspreken van vertrouwen in het zelf
vernieuwend vermogen van de polder.
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Resolutie 9: Slag naar vernieuwing: Partij van de Samenleving*
Indiener: CDA Deurne, CDA Venray, CDA Horst aan de Maas, CDA Boxmeer
Het CDA Partijcongres op 2 november 2013 bijeen te Leeuwarden
A. Constateert dat:
• het CDA een brede volksbeweging wenst te zijn die betekenisvol wil presteren op
gemeentelijk, provinciaal, Rijks én Europees niveau
• de huidige electorale aanhang in omvang te gering is om de ambitie op overtuigende
wijze te kunnen waarmaken;
• de verminderde electorale bevestiging voortkomt onder andere uit structurele
ontwikkelingen binnen de samenleving zoals o.m. individualisering, secularisering en
hernieuwde maatschappelijke binding alsook de wijze waarop het CDA als partij daarop
inspeelt;
• binnen CDA verband voornoemde ontwikkelingen niet onopgemerkt blijven, echter dat
daarbij de urgentie om hier oplossingsgericht aan te werken, nog onvoldoende in
verhouding staat tot het belang en de ernst van deze zaak;
• het partijbestuur dit onderkent en daarover in oktober 2013 in Bestuursforum een aanpak
presenteerde onder de kop “De brede volkspartij”;
B. Overweegt dat:
• er binnen het CDA diverse groeperingen en leden zijn die het belang en de ernst van de
zaak inzien en die ieder op hun eigen wijze daar uiting aan hebben gegeven;
• het bestuur met voortvarendheid dient te werken om in samenwerking met de diverse
geledingen binnen de partij een plan van aanpak, met concrete doelstellingen gelieerd
aan vooraf te stellen termijnen in uitvoering te brengen;
• het plan van aanpak moet in elk geval invulling geven aan een bij de tijdse invulling van
onderwerpen als Houding, Inhoud en Mensen, gebaseerd op de CDA uitgangspunten
maar meer dan nu het geval is zich zal moeten richten op de potentiële kiezersaanhang;
• dat de digitale mogelijkheden in de richting van de potentiële kiezersaanhang worden
benut en dat de partij zoekt naar nieuwe vormen van verbinding voor dialoog en debat;
• de stem van het volk zoals dit binnen CDA wordt beoordeeld minder een resultaat moet
zijn van terugkoppeling uit de ledenorganisatie en nog meer moet aansluiten op
vraagstukken van relevante doelgroepen waarbinnen (potentiële) kiezers van het CDA
zich thuis kunnen voelen, waardoor het aantal kiezers kan toenemen;
• dat onze doelgroepen in hoofdzaak bestaan uit de middeninkomens, de ondernemers in
het midden- en kleinbedrijf en de meest kwetsbare groepen in de samenleving;
• In het plan van aanpak leiderschap binnen het CDA aanspreekt en concrete maatregelen
en instrumenten opgenomen dienen te zijn gericht op de lange termijn, maar die ook op
de korte termijn effectvol zijn.
C. Spreekt uit dat:
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•

•

•
•
•

•

het CDA in al zijn geledingen onder leiding van de partijleider zo een vernieuwingsslag
inzet met een herkenbaar profiel, waarbinnen een samenhangend antwoord wordt
gegeven op de zorgen en uitdagingen van onze doelgroepen;
dat onze vier hoofduitgangspunten en dat de zeven principes zoals gepresenteerd op het
congres in juni 2013 een belangrijk referentiepunt moge zijn bij het aansprekend
inspelen op de meest relevante vraagstukken van genoemde doelgroepen;
dat de aanpak zich onderscheidt door een invulling van onderop in plaats van een
aansturing vanuit een Haagse stolp gedachte;
dat zo vanuit krachtige op de regio’s gebaseerde aanpak met respect voor eigen
volkscultuur het leidend beginsel “eenheid in verscheidenheid” vorm en inhoud krijgt;
het bestuur zich daarbij dienstbaar opstelt en blijk geeft van bereidwilligheid een partij te
zijn die luistert naar de stem van het volk en communicatief inspeelt op de nieuwe digitale
en sociale media;
dat waar het het bestuur betreft de provinciale voorzitters in de nabije toekomst de regie
voeren en dat uit hun midden of namens hen een voorzitter wordt gekozen, die het
voorzitterschap als nevenfunctie invult vanuit een rolopvatting die aansluit op het
beoogde dienende karakter van het CDA als maatschappelijk relevante volkspartij.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies DB:
Niet overnemen
Heel mooi dat de resolutie in zoveel opzichten de ingezette partijvernieuwing ondersteunt.
Die partijvernieuwing is in volle gang:
•

•

•

Het CDA is bezig met de opdracht om in een sterk veranderd politiek landschap haar
ambitie als brede volkspartij opnieuw invulling te geven. Inhoudelijk staat het CDA voor
een politiek die is gericht op het algemeen belang. Het CDA wil verschillende groepen in
de samenleving met elkaar verbinden en vertegenwoordigen. De partij is er voor de stad
én de provincie, voor jong én oud, voor hoop- én laagopgeleiden, voor Nederlanders én
nieuwkomers.
Om de ambitie als brede volkspartij in de toekomst waar te maken was in de visie van het
Partijbestuur een aanpak langs drie lijnen nodig: 1. inhoud; 2. organisatie en 3.
communicatie & marketing. Deze partijbrede vernieuwing bouwt voort op de analyses
van de Commissie Frissen en de Commissie Rombouts.
De inhoudelijke partijvernieuwing is reeds door de Partijvoorzitter ingezet met het rapport
van het Strategisch beraad ‘Kiezen en verbinden’, waaraan vervolgens door de
partijleider een vervolg is gegeven in de formulering van de ‘Zeven principes’, die in de
huidige periode met name verder door de fractie worden uitgewerkt. En binnen de partij
worden, - voor de langere termijn - vanuit het Strategisch rapport, de ideeën ontwikkeling
en standpuntbepaling van onderop vormgegeven met de leden en kiezers in de
verschillende ingesteld meta- en visiegroepen, om alvast een basis te leggen voor een
volgend verkiezingsprogramma.
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•

•

Het herstel van het CDA vergt tijd. Daarvoor is een breed gedragen communicatie- en
marketingstrategie nodig. Ook deze strategie wordt inmiddels via het door het
Partijbestuur geaccordeerde plan ‘Een brede volkspartij. Strategische communicatie &
marketing 2013-2015’ door het hele land uitgerold. Met de ingestelde Groep 1415 wordt
binnen het CDA, tezamen met alle landelijke campagnemensen, vanuit deze breed
gedragen strategie gewerkt met alle mogelijkheden die de Social Media bieden.
Problemen ziet het DB wel op twee essentiële terreinen als het om de voorstellen gaat:
- Procedureel:Het DB vindt het niet aanvaardbaar dat, er door een resolutie afgeweken
wordt van een zorgvuldig opgesteld plan en een breed gedragen marsroute om te
komen tot vernieuwing, waarbij ieder lid in de gelegenheid gesteld dient te worden
(en niet door een resolutie beperkt) een volwaardige bijdrage te kunnen leveren.
- Inhoudelijk: het beperken van de rol van de leden van de partij bij benoemingen moet
in strijd geacht worden met de kern van de analyses en voorstellen van Frissen en
Rombouts. En het one-person-one-vote systeem.
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Resolutie 10: Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid
Indiener: CDA Doetinchem, CDA Hardenberg, G.J. Hartholt
"Het CDA-Partijcongres op 2 november 2013 te Leeuwarden"
Constateert dat:
1. de handelaren in illegale softdrugs nu slapende rijk worden;
2. illegale winsten vaak worden geïnvesteerd in andere criminele activiteiten;
3. de wietpas (ingezetenencriterium) tot nu toe veel gedoe geeft maar (te) weinig oplevert, en
als onbedoeld neveneffect had dat sommige mensen om privacy redenen liever de softdrugs
in de straathandel kochten;
4. er sinds de invoering van de wietpas sprake is van een toename van de straathandel, en
dat sommige jongeren nu vaker voor het slechte pad kiezen (lees de straathandel);
5. het CDJA een lezenswaardige notitie over softdrugs heeft geschreven getiteld 'Het No
Nonsense Model'; (Laat de criminele winsten in rook opgaan.)
6. de handhavingscapaciteit van politie en justitie schaars is, en dat hard harder hardst
optreden tegen softdrugs bijna nergens werkt;
7. de weerbaarheid tegen verleidingen als tabak, alcohol en drugs vergroot moet worden;
Overweegt dat:
1. het CDA het gebruik van softdrugs wil terugdringen;
2. beleid niet onnodig moet leiden tot criminele winsten;
3. de wietpas (ingezetenencriterium) helaas belangrijke nadelen heeft;
4. er van de huidige situatie onvoldoende een ontmoedigingseffect uitgaat;
5. het volksgezondheids aspect rond softdrugs vraagt om een zorgvuldige benadering;
6. het CDA vindt dat Moedige Moeders15goed werk verricht;
7. er een aanpak nodig is die ín de praktijk werkt;
Spreekt uit dat:
1. het CDA fors inzet op het terugdringen van het gebruik van softdrugs;
2. het CDA wil dat er een einde wordt gemaakt aan de criminele winsten van de handelaren
in illegale softdrugs, dit liefst op een effectieve en efficiënte manier;
3. het CDA de achterdeur van coffeeshops gaat reguleren, wel moet goed gekeken worden
op welke manier;
4. de wietpas (ingezetenencriterium) z.s.m. geëvalueerd moet worden;
5. er meer geïnvesteerd moet worden in het vergroten van de weerbaarheid tegen de
verleidingen van tabak, alcohol en (soft)drugs.
En gaat over tot de orde van de dag

15

Moedige Moeders richt zich o.a. op het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van
tabak, alcohol en drugs.
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Preadvies DB:
Niet overnemen
Eens met de indieners dat alles erop gericht moet zijn om gebruik van softdrugs terug te
dringen. De regulering van de achterdeur zal echter tot effect hebben dat de drempel voor
gebruikt van softdrugs alleen maar lager komt te liggen en dat is onwenselijk. Tevens zal dit
er toe leiden dat Nederland nog meer drugstoeristen in gemeenten krijgt met alle problemen
die daaruit ontstaan. Tenslotte komt het Nederlandse drugsbeleid nog verder af te staan van
onze buurlanden wat een gemeenschappelijke aanpak nog moeilijker maakt.
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Resolutie 11: Opkomen voor het recht van godsdienstvrijheid.
Resolutie ingediend door:
T.A .Dorrepaal, W.J. Alderse Baas, J. Apperloo, J.G. Arensman, H. Bakema, P. van Berkum,
W. van den Berg, G. Benedictus, S. de Boer, H. Brobbel, P. van den Burg-Boersma, H.
Drewel, S. Dijkstra, H. Duin-Stoker, T. Fijnvandraad-Moorman, H. Gerritsen, D. GroenTamminga, Jans Groothuis, W. Haarsma, G. Y.Haakma, J. Halma, E. Hansma-van der Bij, L.
Hazelhoff, J.Haakma, E. van Hijum, J. van Hijum-Postma, C. den Hollander, D. de Jong, G.
Kanis-Pelleboer, S. Krikke, Y. Kroodsma, B. Leistra, S. Mulder, E.J. Neut, L.J. Neut, N.E.
Neut, J.W. Pietersma, R. Pot, H. Raap, T. Ronda, A. Salverda-Bakker, N. Schelhaas, A.
Schelhaas, H.E. Siegers, A. Spijksma, T.Swart, D. Tamminga, H. van der Veen, J. van der
Veer, K. van der Velde-Rond, D. Veldink, M. Vermeulen, R. Visser, D. de Vries, P.K. de
Vries, B. de Winter, A.J. Zwart, T. Schokker-Strampel, S.A.E. Poepjes, M. PrinsMeindertsma.
Ondersteuners:
J.A. Tjalsma, C. Vos, H. v.d. Veen, F. Reitsma-Hazelhoff, P. ten Hoeve, G.J. Kuiper, Mr. W.
v.d. Berg, W. Leenstra, S. Dijkstra-Nicolai, P. Veerman, L. Tilma, H. van der Neut, Th.
Hofman, D.S. de Vries, G. Dames-Bokma, G. Hiemstra, H. van de Molen, E. Nijboer, D.
Weijma, J. Weijma-Keulen, J. Kooistra, S. Pranger, H. Beerda-Leegstra, G. van Berkum, J.
Mulder, J. Haakma, E.J. de Vries, B. Algra, D. Tuinier, L.K. Knobbe, H. Visser, J. Steringa, K.
Spijksma, D. Attema, G. Monsma, J. van der Heide, A.t van der Ploeg, S. Blacquière, J.
Vlaanderen OIdenzeel, E. van Esch, H. Bijlsma, G. Dijkstra, A. Attema, H. Tolsma, D. A.
Fokkema, C. Brussee, W.P. Jaarsma, F. Koekoek, E. Talstra, W. van der Wal, J.J. v.d.
Veen, A. H. Kaper, B. Bilker, H. Bloemhof, F. Haenen, L. Zandbergen, Y. de Groot-Krikke, J.
Zwaagstra, K. van der Ploeg, L. Meekma, A. Kamma, G.J. Kuiper, L. Bijleveld, N. Reitsma,
F. v.d Meulen-Diever, A. Osinga, R. Osinga, D. Gros, E. de Vries, E. Heerma, L. HalmaGriepsma, F. Schat, Ultsje Wiersma, R. Sybesma, E. Kanis, J. Elzinga, D. van der Meulen,
J.J. v.d.Veen, A. de Jong-van den Berg, J. Meekma-Tilma, P. Groenewold, J. GroenewoldSteegenga, A. Diamantis, THJ. Joosten, G.P. van Os, M. Kastelijn, A. Kastelijn- Lageveen,
C. van Elk, E. van den Burg, R. van Duuren, J. From, D.G.Heeringa, P. Hekstra, G. Kok, S.A.
Kok-Witteveen, J. Lammers, J. Oosterloo, H. Otten, S. Siegers-Wijma,, D Zwaga,
J.Verdoold.
Het CDA Partijcongres op 2 november 2013 bijeen te Leeuwarden
A.
Constateert dat:
- Er wereldwijd ernstige schendingen zijn van mensenrechten. Een pregnant voorbeeld
daarvan uit de laatste paar jaar zijn de vervolgingen en martelingen van christenen.
Vernietiging van hun gebedshuizen en relikwieën.
- Dit in strijd is met de inhoud van de ‘Universele verklaring van de rechten‘ van de mens,
- Er op dit gebied waardering is voor, wat in samenwerking tussen CU, SGP en CDA is
verwoord in “Geloven in vrijheid’.
- Er daarnaast behoefte is aan een meer eigen en expliciet standpunt van het CDA (
Nederland, Europese vertegenwoordiging) ter bespreking van misstanden op dit gebied
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alsmede aan een actieve houding om het thema expliciet op de politieke agenda te doen
plaatsen en te houden,
B.
Overweegt dat:
- Het opkomen voor de rechten van de mens - in dit geval de vrijheid van Godsdienst- een
onvervreemdbaar onderdeel is van de kernwaarden van het CDA en dientengevolge een
kernonderdeel is van politiek handelen.
C.
Spreekt uit dat
- We het CDA in de Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal, evenals de CDA
vertegenwoordigers in de Europese Unie aan te moedigen en op te roepen om;
• Te letten op, en zich blijvend te laten informeren over, de positie en de stem van
Christenen wereldwijd.
En dat ook, waar noodzakelijk ook te doen voor andere
godsdiensten/godsdienstbelevingen.
• Deze wereldwijde ernstige schendingen van mensenrechten meer en een
nadrukkelijker positie te geven op ‘eigen agenda/ agenda’s’.
• Datgene te doen ( initiatieven, voortouw nemen ed) wat mogelijk is om het thema
hoog op de politieke agenda van de regering(en) te doen plaatsen en te houden.
• Gevraagd en/of ongevraagd de CDA leden en anderen te informeren welke
activiteiten er op dit gebied zijn/worden ondernomen.
• Waar mogelijk, mensen/groepen die vanwege godsdienstbeleving, in deze met
name de vervolgde Christenen, waar mogelijk laten weten dat er uit onze
geledingen grote betrokkenheid is.
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies DB:
Overnemen
De godsdienstvrijheid staat in grote delen van de wereld ernstig en in toenemende mate
onder druk. In het bijzonder hebben christenen het zwaar, maar ook andere religieuze
minderheden. Desondanks is godsdienstvrijheid niet langer een prioriteit in het
mensenrechtenbeleid van het kabinet. Het CDA verzet zich hiertegen. Het opkomen voor
godsdienstvrijheid in het algemeen en vervolgde en bedreigde christenen in het bijzonder
heeft de blijvende aandacht van het CDA.
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